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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam sebagai suatu agama telah ditempatkan sebagai suatu pilihan dan 

sekaligus ajarannya  dijadikan pedoman dalam kehidupan umat manus ia yang 

memeluknya. Keberadaan Islam telah memberikan arahan dalam 

pengembangan peradaban umat manusia, yang salah satunya dalam bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam bersifat terbuka, yang berarti selalu 

memberikan keleluasaan kepada umatnya untuk berpikir kedepan, dalam 

rangka mencapai tingkat peradaban dan kemajuan yang lebih baik. 

Semenjak pembaharuan ekonomi dan reorganisasi menjadi bagian 

penting dari isi kebangkitan Islam, ekonomi Islam juga semakin mendapat 

perhatian dari berbagai pihak baik praktisi maupun akademisi di berbagai 

negara, sehingga hal tersebut merupakan sebuah indikator positif bagi 

perkembangan ekonomi Islam. Dengan demikian sistem ekonomi Islam mulai 

diterima oleh masyarakat internasional tidak terkecuali keberadaan akuntansi 

syariah atau akuntansi Islam.  

Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi 

keuangan yang digunakan oleh para pemakaiannya dalam proses pengambilan 

keputusan bisnis. Akuntansi pada dasarnya bukanlah sesuatu yang statis, tetapi 

akan selalu berkembang sepanjang waktu seiring dengan perkembangan 

lingkungan akuntansi, agar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 
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penggunanya (Khomsiyah dan Indrianto 2000). Selain itu, adanya pendapat 

yang mengatakan bahwa akuntansi tidak hanya merefleksikan realitas tetapi 

juga membentuk realitas (Triyuwono 1997). Karenanya akuntansi sebaiknya 

tidak melihat dirinya sebagai agen yang pasif yang mempraktekkan teknik 

akuntansi, tetapi hendaknya menganggap dirinya merupakan bagian dari, atau 

secara aktif terlibat dalam proses pembentukan realitas sosial, yang mampu 

menginterpretasikan akuntansi sebagai realitas dan pada gilirannya akan 

menjadi sumber bagi pembentukan ( kembali) realitas sosial. 

Tujuan dari akuntansi syariah adalah menciptakan informasi akuntansi 

yang sarat nilai ( etika ) dan dapat mempengaruhi perilaku ideal. Triyuwono 

(1997), lebih menekankan pada pencarian bentuk akuntansi yang tidak  saja 

humanis, beretika, tetapi juga memiliki  landasan filosofis religius atau 

teologikal dari pandangan tersebut, maka tujuan akuntansi tidak lagi berfokus 

pada pemilik modal sebagaimana yang menjadi tujuan utama dari akuntansi 

konvensional dengan decision usefulness, akan tetapi terfokus pada tujuan 

Islam dalam kerangka ketauhidan, terciptanya keadilan masyarakat dan 

terjaganya keharmonisan ekosistem lingkungan.                                                         

Akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban mempunyai fungsi 

sebagai pengendalian terhadap aktivitas setiap usahanya. Tanggung jawab 

manajemen meluas bukan hanya sebatas pada pengelolaan dana tetapi juga 

pada dampak yang ditimbulkan perusahaan terhadap lingkungan sosialnya 

(Suwaldiman, 2000). Sedangkan menurut Suwaldiman dalam Cahyonowati 

(2003) akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban sosial mempunyai fungsi 
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sebagai alat pertanggungjawaban sosial mempunyai fungsi sebagai alat 

kendali terhadap aktivitas setiap unit usaha. Makin luasnya tanggung jawab 

perusahaan menyebabkan perlunya memasukkan unsur sosial dalam 

pertanggung jawaban perusahaan kedalam akuntansi. Hal ini yang mendorong 

timbulnya konsep baru yang disebut sebagai Social Accounting, Socio 

Economic, dan Responsibility Accounting. 

Permasalahan sosial merupakan substansi yang kompleks karena 

masalah sosial terkait dengan kepentingan berbagai pihak yang saling 

berhubungan. Masalah sosial yang kini menjadi sorotan berbagai pihak adalah 

munculnya isu tanggung jawab sosial kepedulian sosial perusahaan terhadap 

lingkungan dan masyarakat. Heard dan Bolce (Sueb, 2001; Indira dan Dini 

Apriyani, 2005) berpendapat bahwa, sebelumnya masyarakat memandang 

perusahaan hanya bertanggungjawab dalam penyediaan barang dan jasa, 

lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun tuntutan 

masyarakat berubah drastis, ketika lingkungan hidup semakin rusak , sumber-

sumber semakin menipis, serta pembagian pendapatan semakin timpang. Pada 

saat ini masyarakat menuntut masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan 

perusahaan harus menjadi tanggung jawab perusahaan, bukan tanggung jawab 

masyarakat, sehingga harus dipertimbangkan dalam setiap pengambilan 

keputusan.   

 Akuntansi sosial merupakan bidang ilmu yang berusaha 

mengidentifikasi, menilai, dan melaporkan aspek-aspek social benefit dan 

sosial cost yang ditimbulkan oleh perusahaan. Akuntansi sosial dan 
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lingkungan dikembangkan untuk menyediakan informasi yang berguna bagi 

semua pihak yang berkepentingan termasuk manajemen perusahaan, 

pemegang saham, karyawan, pelanggan, masyarakat umum dan pemerintah. 

  Penelitian yang dilakukan Gray pada tahun 1988 menunjukkan 

adanya hubungan antara akuntansi dan budaya. Baydoun dan Willet (1995) 

berpendapat bahwa adanya sebuah kemungkinan menggunakan teori Gray 

(1988) yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian relevansi budaya 

dan praktek akuntansi di sebuah negara. Pentingnya paradigma Hosttede-Gray 

didalam penelitian Sulaiman dan Willet (2003) adalah dalam hubungannya  

untuk menilai kegunaan model Islamic Corporate (ICRs) yang dikemukakan 

oleh Baydoun dan Willet (2000). 

Penelitian selanjutnya menguji hubungan antara agama dan praktek 

akuntansi (Gambling dan Karim, 1991; Baydoun dan Willet, 1994 & 1995). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh mereka menunjukkan bahwa adanya 

hubungan yang signifikan dari pengaruh etika Islam terhadap praktek 

akuntansi. Baydoun dan Willet (1994 & 2000) mengembangkan sebuah teori 

tentang pelaporan keuangan lembaga yang beroperasi dengan prinsip Islami 

yang dinamakan Islamic Corporate Reporting (ICRs). Secara spesifik, dalam 

teori tersebut disarankan bahwa organisasi Islam akan lebih baik 

menggunakan model Islamic Corporate Reporting yang didalamnya terdapat 

antara lain Neraca  Nilai Sekarang dan Laporan Nilai Tambah sebagai 

komponen laporan keuangan pada organisasi bisnis yang didalam 

operasionalnya menggunakan prinsip syariah Islam, dibandingkan bila hanya 
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menggunakan laporan keuangan konvensional yang didalamnya menggunakan 

Neraca Nilai Historis dan Laporan Laba/Rugi. 

Selain kedua laporan tersebut, Laporan Pertanggungjawaban Sosial 

juga merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang memiliki 

relevansi full disclosure laporan keuangan organisasi yang beroperasi dengan 

prinsip syariah. Dalam paradigma syariah, manusia dan akuntansi diarahkan 

sebagai sarana ibadah kepada Allah SWT, dengan menciptakan kemaslahatan 

alam semesta tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan sendiri. Bila 

dikaitkan lebih jauh lagi dengan akuntansi dan akuntansi dianalogikan secara 

personifikasi maka konsekuensinya adalah informasi akuntansi mengarah 

kepada pertanggungjawaban kepada Tuhan, sosial, dan mengarahkan pada 

perilaku organisasi menuju etika bisnis Islami. Untuk tujuan itulah akuntansi 

Islam mencari bentuk informasi akuntansi yang dapat mengakomodasi setiap 

kepentingan syariah, yang salah satunya adalah Laporan Pertanggungjawaban 

Sosial yang mengidentifikasi, menilai, dan mengukur aspek penting dari 

kegiatan sosial ekonomi perusahaan dan negara dalam memelihara kualitas 

hidup masyarakat (Hanifa, 2002; Qomar,2005).  

Untuk mengetahui apakah model Islamic Corporate Reporting dapat 

diterima sebagai bentuk laporan keuangan lembaga Islami, maka Sulaiman 

(1998) telah melakukan penelitian terhadap akuntan di Malaysia. penelitian 

tersebut menghasilkan bahwa akuntan muslim dan non-muslim 

mempersepsikan tidak ada perbedaan terhadap bentuk pelaporan akuntansi 

lembaga keuangan Islami dan lembaga keuangan konvensional sehingga 
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penelitian tersebut tidak mendukung model Islamic Corporate Reports (ICRs). 

Tetapi penelitian yang dilakukan Hameed (2000) mempunyai hasil berbeda. 

Hameed melakukan penelitian mengenai persepsi akuntan muslim Malaysia 

dan akuntan akademisi terhadap tujuan dan karakteristik akuntan Islam, 

ditujukan bahwa dalam riset tersebut ada penerimaan yang positif dari akuntan 

muslim Malaysia dan akuntan akademisi terhadap nilai-nilai Islam di dalam 

akuntansi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman (1998,2001) terhadap 

akuntan di Malaysia, menunjukkan bahwa akuntan Muslim dan non-Muslim 

mempersepsikan tidak ada perbedaan terhadap bentuk pelaporan akuntansi 

lembaga keuangan Islami dan lembaga keuangan konvensional sehingga  

penelitian tersebut tidak mendukung Islamic Corporate Reports (ICRs) yang 

didalamnya terdapat komponen laporan keuangan yaitu Laporan Nilai Tambah 

sebagai pengganti Laporan Laba/Rugi, Neraca Nilai Sekarang, Laporan 

Sumber dan Penggunaan Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) serta komponen 

laporan keuangan umum lainnya yang dikemukakan oleh Baydoun dan Willet 

(1994 dan 2000) namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Hameed 

(2000) mengenai persepsi akuntan Muslim dan akuntan pendidik terhadap 

tujuan dan karakteristik akuntansi Islam, menunjukkan bahwa ada penerimaan 

yang positif dari akuntan Muslim Malaysia dan akuntan pendidik terhadap 

nilai-nilai Islam didalam akuntansi, sehingga penelitian tersebut bertentangan 

dengan riset sebelumnya yang dilakukan Sulaiman (1998).  
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Penelitian ini mengacu pada penelitian yang sebelumnya telah 

dilakukan oleh Fachr i Rizal (2006) yang melakukan penelitian kepada 

mahasiswa akuntansi yang telah mendapat mata kuliah Akuntansi Syariah. 

Responden dalam riset tersebut menyatakan bahwa Laporan Nilai Tambah dan 

Laporan Pertanggungjawaban Sosial adalah berguna dalam laporan keuangan 

bank syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lalu adalah dari 

segi responden, penelitian ini menggunakan responden nasabah bank syariah 

di Surakarta. Penelitian lain yang dilakukan Qemar (2005) melakukan riset 

pada akuntan pendidik dan akuntan publik di Indonesia. Dari hasil riset 

tersebut responden mempersepsikan bahwa Laporan Nilai Tambah, Neraca 

Nilai Sekarang, dan Laporan Pertanggungjawaban Sosial adalah berguna 

dalam laporan keuangan bank syariah.   

Penelitian ini mengambil populasi nasabah bank syariah Surakarta, 

yaitu Bank Muamalat Cabang Surakarta dan Bank BRI Syariah. Penelitian ini 

mengambil sebagian nasabah tersebut untuk dijadikan sampel,  karena nasabah 

merupakan pihak yang menggunakan informasi dari bank dalam hal 

pertimbangan investasinya. Sehingga diharapkan dapat menginterpretasikan 

kegunaan kedua bentuk laporan tersebut.   

Dengan adanya perbedaan tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui secara empiris tentang persepsi nasabah bank syariah 

terhadap informasi yang harus diungkapkan dalam Laporan Nilai Tambah dan 

Laporan Pertanggungjawaban Sosial pada laporan keuangan bank syariah. 
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B. Perumusan Masalah 

Dari penelitian yang terdahulu terdapat ketidak-konsistenan hasil 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman (1998, 2001) terhadap 

akuntan di Malaysia, menunjukkan bahwa akuntan Muslim dan non-Muslim 

mempersepsikan tidak ada perbedaan terhadap bentuk pelaporan akuntansi 

lembaga Islam dan lembaga keuangan konvensional sehingga penelitian 

tersebut tidak mendukung Islamic Corporate Reports (ICRs), tetapi Hameed 

(2000) yang melakukan penelitian mengenai persepsi akuntan pendidik 

terhadap tujuan dan karakteristik akuntansi Islam, menunjukkan bahwa ada 

penerimaan positif dari akuntan Muslim Malaysia dan akuntan pendidik 

terhadap nilai-nilai Islam di dalam akuntansi, sehingga bertentangan dengan 

riset yang dilakukan Sulaiman sebelumnya. Sedangkan faktanya bahwa 

Laporan Nilai Tambah dan Laporan Pertanggungjawaban Sosial belum diatur 

dalam PSAK atau regulasi pemerintah, dan pengungkapanya hanya bersifat 

suka rela.    

Fenomena perbedaan yang ditunjukkan tentang persepsi pemakai 

informasi akuntansi organisasi Islam akan menjadi rumusan permasalahan 

dalam penelitian ini. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut 

“Adakah perbedaan persepsi di antara para nasabah bank syariah terhadap 

informasi yang harus diungkapkan dalam Laporan Nilai Tambah dan Laporan 

Pertanggungjawaban Sosial pada laporan keuangan bank syariah?”  
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C. Pembatasan Masalah 

Mengingat banyaknya bahan riset dan pengembangan bidang akuntansi 

yang dinilai sejajar dengan nilai-nilai akuntansi Islam yang belakangan ini 

tengah menjadi perbincangan praktisi,  maka penulis membatasi permasalahan 

yang ada dan ruang lingkup yang diteliti yaitu hanya pada variabel Laporan 

Nilai Tambah dan Laporan Pertanggungjawaban sosial. 

  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mendapatkan 

bukti empiris mengenai persepsi nasabah bank syariah terhadap informasi 

yang harus diungkapkan dalam Laporan Nilai Tambah dan Laporan 

Pertanggungjawaban Sosial pada laporan keuangan bank syariah. 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Untuk menambah wawasan tentang penyajian laporan keuangan dalam 

pelaporan keuangan bank syariah. 

2. Secara empiris penelitian dapat memberikan arahan dan tambahan 

informasi bagi praktisi dan Pembuat standar akuntansi sehubungan dengan 

penyajian laporan keuangan dalam pelaporan keuangan bank syariah. 

3. Memberikan landasan untuk penelitian berikutnya di bidang yang sama 

dimasa depan serta sebagai penambah khasanah baca bagi mahasiswa. 
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E. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan hasil penelitian ini akan dibagi kedalam 

beberapa bab pembahasan berikut ini : 

BAB    I Pendahuluan 

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini dibahas landasan teori, pembahasan hasil-hasil 

penelitian sebelumnya, dan hipotesis dari penelitian. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional dan pengukurannya, instrumen penelitian,  dan 

uji instrumen penelitian.               

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini diuraikan tentang isi pokok dari hasil penelitian yang 

berisi analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan 

untuk menjawab permasalahan dalam pendahuluan. 

BAB V Penutup 

Pada bab terakhir skripsi ini berisi kesimpulan dan saran 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.    

 




